
„Humusové“ (humínové) látky 

ich vlastnosti a využitie (v poľnohospodárstve, 
environmentálnom inžinierstve a medicíne) 



Humínové látky 

 Najhojnejšie sa vyskytujúce komplexotvorné ligandy v prírode 

 Tvoria väčšinu organického podielu pôd 

 Vo významných množstvách sú prítomné v lignite, hnedom uhlí, kaloch v prírodných 

vodách ako aj sedimentoch 

 Tmavo sfarbené - vďaka aromatickým, napr. fenolovým, chinónovým a chitínovým 

štruktúram 

 Hlavným zdrojom organických látok pre tvorbu humusu v prírode je rastlinná a 

mikrobiálna biomasa 

 Množstvo organického uhlíka viazaného v humusových látkach presahuje jeho 

množstvo  viazané v živých organizmoch 

 Humifikácia je kontinuálnym historickým procesom pričom pôdny humus je 

dynamický systém chemicky aktívnych ako aj pasívnych zložiek 

 



Humínové látky - história 

 Termín humus pochádza zo starovekého Ríma, ktorého obyvatelia ním označovali 

pôdu ako takú 

 Počas histórie - mierne odlišné definície: humus - či iba organický podiel pôdy alebo 

aj organominerálny (?) 

 Definícia ktorá čiastočne platí aj dnes pochádza z roku 1761: rozložená organická 

hmota 

 Prvá relevantná štúdia o pôvode a chemickom zložení humusových látok bola 

vypracovaná Sprengelom (1839) - zvykne sa o nej hovoriť, že bola najväčším 

prínosom pre chémiu humusu vôbec 

 Výskum chemických vlastností humusových látok bol rozšírený švédskym 

výskumníkom Berzeliusom, ktorého prínos spočíval v izolácii dvoch svetlo-žlto 

sfarbených HL z minerálnej vody z rôsolovitého bahna bohatého na oxidy železa 

 Napriek významnému pokroku vo výskume vlastností HL, ktorý sa vďaka 

moderným fyzikálno-chemickým analytickým metódam podarilo dosiahnuť v 

priebehu posledných niekoľkých desiatok rokov, vieme toho o štruktúre HL stále 

pomerne málo 



Humínové látky - rozdelenie 

 „Nepravé“ humusové látky - akumulované (vznikajú v živých organizmoch) 

 ich štruktúra je väčšinou známa a relatívne presne definovaná (výnimkou je lignín) 

 okrem neho do tejto skupiny zaraďujeme: pektíny, sacharidy (hlavne polysacharidy 

napr. celulóza, hemicelulóza), bielkoviny, vosky,  živice 

 „Pravé” humusových látky - humifikované: fulvokyseliny, humínové kyseliny 

a humín  

 v molekulovej štruktúre a procese vzniku HL je aj v súčasnosti stále veľa nejasností 

 V úrodných poľnohospodárskych pôdach jasne prevažuje podiel (napr. černozeme, 

čiernice, smonice) humifikovaných látok nad akumulovanými org. látkami; v lesných 

pôdach a niektorých rašeliniskách to môže byť naopak 

 Pre orientáciu: černozem obsahuje cca. 8-10% organickej hmoty; z tejto organickej 

frakcie je 80 až 90% tvorených humifikovanými organickými látkami  



Lignín (odhadovaná štruktúra): 



Fulvokyselina (odhadovaná štruktúra): 



Humínová kyselina (odhadovaná štruktúra): 1. príklad 



Humínová kyselina (odhadovaná štruktúra): 2. príklad - molekula humínovej kyseliny vo vode 

 

atómy kyslíka sú zobrazené červenou, uhlíka čiernou,  

dusíka modrou a vodíka v bielou farbou 



podobne ako v org. chémii 

aj v prípade humínových  

látok ich štruktúru  

charakterizujeme zastúpením  

rôznych funkčných skupín... 

 
 

podstatnú časť štruktúry  

humínových kyselín, a humínu  

tvoria fenolové skupiny:   



Kde sa vzali humínové látky? 

 Napriek tomu, že štúdiu vzniku humusových látok bolo venovaného nemálo času 

a úsilia, je táto téma naďalej predmetom výskumu prebiehajúceho aj v súčasnosti  

 Rôzne hypotézy vzniku: 

 1.  teória „kondenzácie amino-cukrov” 

 2.  „lignínová“ teória 

 3.  „polyfenolová“ teória 

 v súčasnosti je rozšírený názor, že pri vzniku humusových látok hrá dôležitú úlohu 

lignín, pričom sa predpokladá, že pri syntéze HL zohrávajú významnú úlohu pôdne 

mikroorganizmy 

 súbor humínových látok pravdepodobne vzniká asociáciou rôznych komponentov, 

ktoré sa účastnia humifikačného procesu. Ide napr. o aminokyseliny, ligníny, pektíny 

alebo sacharidy 

 mechanizmus vzniku humínových látok sa môže líšiť, v závislosti od geografických, 

klimatických, fyzikálnych a biologických podmienok 

 HL sú tvorené fragmentmi molekúl rastlinného a mikrobiálneho pôvodu, ako aj z 

produktov ich rozkladu (zmes sacharidov, bielkovín, lipidov a čiastočne 

degradovaných lignínov, tanínov a melanínov) 



Kde nachádzame humínové látky? (okrem pôd) 

 Vody (v dispergovanej,alebo čiastočne rozpustenej forme) 

 Dnové sedimenty (jazier a riek - sladkovodné; ..ale aj morské) 

 Hnedé uhlie (lignit) 

 Leonardit (voskovitá tmavá hornina/mineraloid vznikajúca oxidáciou h. uhlia) 

 Čierne bridlice (pevné sedimentárne horniny s organickým podielom)  

 



 

Vlastnosti humínových látok rozdelenie podľa rozpustnosti 

napr. použitím 0,1 M HCl 



Vlastnosti humínových látok 

 Z geologického hľadiska predstavujú humínové látky prechodnú fázu medzi 

rastlinným materiálom a fosíliami (uhlie, ropa, ...) 

 Z pohľadu elementárneho zloženia sa FK a HK skladajú hlavne s C, O, H; v menšej 

miere sú zastúpené tiež N a S 

 Štruktúra humínových látok sa zvykne charakterizovať po stránke zastúpenia 

jednotlivých funkčných skupín (-COOH, -OH, -C=O, arom. viazaný C) 

 Celková kyslosť fulvokyselín (900-1400 mmol/100g) je značne vyššia ako je tomu 

v prípade humínových kyselín (400-870 mmol/100g)  

 Podiel kyslíka je v prípade FK väčší v porovnaní s HK 

 HK sú tvorené zmesou molekúl s nižšou molekulovou hmotnosťou ako sa pôvodne 

predpokladalo 

 Komponenty tvoriace HK majú relatívne nízku molekulovú hmotnosť, avšak sú 

postupne spájané do väčších celkov (agregátov) a supramolekúl vyznačujúcich 

sa vyššou molekulovou hmotnosťou 

 Vedecky overený detailný model štruktúry HK, FK a humínu, ktorý by napr. 

vypovedal o veľkosti (makro)molekúl, alebo ich priestorovom usporiadaní, do dnes 

neexistuje 



Aplikácie humínových látok 

 Rozsiahlejšie priemyselné aplikácie humusu a látok odvodených z humusu sú skôr 

zriedkavosťou  

 Na druhej strane využívanie uhlia bolo a aj v súčasnosti je značné 

 Do úvahy prichádzajú štyri hlavné oblasti aplikácie humínových látok: 

 1. poľnohospodárstvo,  

 2. priemysel,  

 3. životné prostredie,  

 4. biomedicína. 

 

treba zdôrazniť, že niektoré z potenciálnych aplikácií HL, ktoré sú uvedené na 

nasledujúcich stranách (predovšetkým tie ktoré sa týkajú priemyslu, ž.p. a 

biomedicíny) sa nachádzajú ešte v štádiu vývoja, t.j. buď doposiaľ neboli dostatočne 

overené, al. ich širšie využitie komplikujú praktické dôvody 



Poľnohospodárstvo - prínos HL a org. hmoty vo všeobecnosti 

 Znižujú mieru zhutnenia v prípade ílových pôd 

 Asistujú pri prenose mikronutrientov z pôdy do organizmov (hlavne rastlín)  

 Zvyšujú vodo-retenčnú schopnosť pôd  

 Zlepšujú klíčivosť rastlín (zvyšujú jej rýchlosť a prenikanie vlásočníc koreňov 

pôdnou matricou)  

 Stimulujú rozvoj populácii mikrobiocenóz v pôdach 

 Zvyšujú výmennú bázickú kapacitu  

 Tvoria komplexné zlúčeniny so železom, z ktorých sú Fe schopné prijímať rastliny 

 Výsledky novších výskumov ukazujú, že humínové kyseliny môžu byť využité aj ako 

krmivo pre hospodárske zvieratá: pridávanie menších množstiev do potravy  bol 

pozorovaný pozitívny vplyv 

 

V súčasnosti nachádzajú humusové látky uplatnenie ako aditíva pridávané do hnojív, 

napr. humáty (napr. humát amónny významne stimuluje rast rastlín; humát vápenatý 

má pozitívny vplyv na úrodnosť; humát sodný...)  



Priemyselné aplikácie HL 

 V stavebníctve - za účelom regulácie rýchlosti tuhnutia betónu 

 Pri priemyselnom opracovaní kože (spočiatku boli používané iba ako farbivo 

v kožiarenskom priemysle, neskôr ako činidlo pri vytvrdzovaní kože, alebo ako 

súčasť roztokov) 

 Drevo spracujúci priemysel je ďalším poľom uplatnenia humínových látok - farbivá  

 V keramickom priemysle - ako aditíva, napr. lepšie mechanické vlastnosti 

 Pri výrobe plastov - napr. ako farbivá nylónu, tiež na vytvrdzovanie polyuretánových 

pien alebo plasticizéry PVC  

 V priemyselnej výrobe a spracovaní papiera - napr. pri výrobe papiera, ktorý vedie 

elektrický prúd; papiera so zvýšenou odolnosťou voči pretrhnutiu a taktiež pri 

recyklácii papiera 

 Medzi ďalšie priemyselné aplikácie HL patria: iónomeniče, zdroj syntetických 

uhľovodíkov a palív, pri extrakcii uránu z vyťaženého materiálu rudy, 

v potravinárskom priemysle 



Aplikácie HL v oblasti životného prostredia 

 tvoria vodorozpustné komplexy s veľkým množstvom kovov, vrátane rádionuklidov  

 Hlavnou úlohou humínových látok v rámci environmentálnej chémie je odber 

toxických kovov a organických polutantov atropogénneho pôvodu z vôd 

 Bolo zistené, že meniče iónov s obsahom humátov vápnika sú vhodné na 

odstránenie ťažkých kovov - niklu, ortuti, kadmia, medi a železa z odpadových vôd 

jadrových elektrární  

 Ich schopnosť selektívne pútať rôzne rizikové látky sa môže využiť taktiež pri 

zneškodňovaní niektorej munície a predovšetkým chemických zbraní  

 Filtre založené na retenčnej schopnosti humínových látok - napr. čistenie 

odpadových kalov  

 Čistenie - sorpcia plynov - po miernej modifikácii môžu byť humáty aplikované pri 

odlučovaní hydrogén sulfidov a merkaptánov z plynu rozvádzaného do komunálnej 

sféry a oxidu siričitého z plynu skladovaného v zásobníkoch 

 Veľa vlastností HL ešte len čaká na svoje využitie, okrem širokého spektra interakcií 

medzi humínovými látkami a xenobiotikami, potenciál do budúcnosti má napr. 

využitie interakcií medzi mikroorganizmami a humínovými materiálmi  



Aplikácie HL v biomedicíne 

 V poslednom desaťročí vzrástol záujem o použitie humínových látok v medicíne 

a biológii - príčina: ich antivirálne, protizápalové, defirbinačné a tvorbu estrogénov 

podporujúce účinky  

 Komerčne produkované humínové látky nachádzajú uplatnenie vo veterinárnej aj 

ľudskej medicíne - potvrdený liečivý účinok  

 Aplikácia humínových látok potkanom mala za následok zmiernenie rozsahu 

poškodenia tráviaceho traktu, ktoré bolo vyvolané etanolom. Prípravky podávané 

potkanom významne urýchlili proces liečby žalúdočných vredov 

 Ochrana bakteriálnych kultúr pred vírusmi - napr. preinkubácia kultúr Micrococcus 

luteus v humáte amónnom zabránila infekcii vírusom herpes 

 Vírusové ochorenie dýchacích ciest, ktorého výskyt je bežný u detí môže byť 

pomerne ľahko vyriešené podávaním výživového doplnku s obsahom fulvokyselín 

 HL - hlavne fulvokyseliny, majú proti-rakovinové účinky vďaka tomu, že aktívne 

pôsobia proti vírusom ktoré môžu toto ochorenie vyvolať 

 Na druhej strane treba však poznamenať, že humínové kyseliny pôsobia toxicky na 

bunky cicavcov - mechanizmus tohto cytotoxického pôsobenia zostáva zatiaľ 

neznámy 



Aplikácie HL v biomedicíne 

 Humínové látky v akvatických systémoch a sedimentoch sú úzko späté s účinnosťou 

hydroterapie a balneoterapie - týka sa to hlavne rašeliny ale aj iných „bahien“ 



Aplikácie HL v biomedicíne 

Farmaceutické vlastnosti humínových látok (využiteľné v medicíne) - zhrnutie 

Adsorbent  

Adstringens  prostriedok s lokálnou účinnosťou zužujúci cievy a znižujúci vylučovanie, pôsobiaci na povrchu tkaniva zvieravo 

Agonistický efekt na receptory α2-adreno a dopamín 

Antialergický  

Antibakteriálny  

Antikoagulačný  

Protizápalový  

Antivirotikum  

Chelátotvorná látka pre ťažké kovy 

Estrogénne účinky 

Hemostatické účinky - zastavuje krvácanie 

Podporuje prekrvenie 

Ochrana pred UV žiarením (320 nm - 280 nm) 



 Antibakteriálne účinky HL boli potvrdené v prípadoch nasledovných patogénnych 

druhov baktérii : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumonianae a u kvasiniek Candida albicans 

 Humínové kyseliny a soli polyhydroxykarboxylových kyselín sú selektívnymi 

inhibítormi vírusu Herpes simplex a Cytomegalovírus (CMV) 

 Bolo preukázane, že orálne podané extrakty humínových látok rybám vo vode 

zabránili infekcii patogénom Aeromonas salmonica 

 Humusové látky - použitie ako podporné látky pri liečbe zápalových ochorení kože: 

atopický ekzém, cheiropodopompholyx, psoriáza, nadmerné potenie 

 steroly extrahované z rašeliny - spomaľujú proces stárnutia kože  

 výťažky z rašeliny bývajú obsiahnuté v sprchových géloch aj zubných pastách 

 

 

Aplikácie HL v biomedicíne 


